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Komisare D. Čiolosai, 
 
Norime jums padėkoti už apsilankymą Lietuvoje, Latvijoje bei Suomijoje ir susitikimą su ūkininkų 
atstovais iš labiausiai Rusijos embargo paveiktų šalių. Mes labai vertiname tai, kad skyrėte laiko 
įsigilinti, kokias tiesiogines pasekmes šios sankcijos turi mūsų rinkoms.  
Kaip teigėme anksčiau ir kaip parodė pastarųjų įvykių raida, papildomos Europos paramos 
nukreipimas į  labiausiai nukentėjusius regionus bei sektorius yra ne tik nukentėjusių šalių, bet ir 
visos Europos Sąjungos interesas.  
Nors mes neabejojame ES jungtiniu politiniu sprendimu, susijusiu su Rusija, mes vis dėlto 
kreipiamės į kitas Europos šalis, prašydami solidarumo ir bendrų veiksmų tam, kad būtų 
palengvintas neproporcingai neigiamas Rusijos embargo poveikis kaimo ir ūkininkų 
bendruomenėms Baltijos šalyse ir Suomijoje. 
Kaip žinote, Rusijos sankcijos mūsų šalyse labiausiai paveikė pieno sektorių. Pieno produktai, ypač 
sūris, sudarė didelę dalį žemės ūkio produktų eksporto į Rusiją iš Baltijos šalių ir Suomijos. Mūsų 
pieno sektorius ir taip patyrė pajamų mažėjimą, o Rusijos embargas dramatiškai pablogino situaciją. 
Šiuo metu jaučiamas stiprus žaliavinio pieno supirkimo kainų, kurios dabar jau yra žemesnės nei 
patiriamos gamybos išlaidos, smukimas, be to, kasdien pasitaiko atvejų, kai vienašališkai  
nutraukiamos pieno tiekimo sutartys. Ši tendencija gali suaktyvėti dėl padidėjusio pieno tiekimo 
visoje ES rinkoje.  
Tačiau ne tik pieno sektorius susiduria su rimtais iššūkiais. Sankcijos taip pat turi esminę įtaką 
mėsos sektoriui mūsų šalyse, taip pat jos paliečia ir vaisių, daržovių ir bulvių eksportą. Be to, 
Baltijos šalys patiria išskirtinius nuostolius dėdamos pastangas stabdant Afrikinio kiaulių maro 
paplitimą regione ir kitose ES šalyse narėse. 
Atsižvelgiant į išskirtinius iššūkius su kuriais susiduria ūkininkai bei neproporcingą Rusijos 
embargo įtaką Baltijos šalims bei Suomijai, mes dar kartą prašome ES suteikti specifinę paramą 
žemės ūkio sektoriui šiose šalyse. Mes skatiname Europos Komisiją paskelbti Baltijos šalis ir 
Suomiją specifinių poreikių zona, kurioje būtų taikomos išskirtinės priemonės kompensuojančios 
ūkininkų patiriamus nuostolius.  
 
Pagarbiai, 
 
 
LR žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas 
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas 
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Jeronimas Kraujelis 
Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ prezidentė Jūratė Dovydėnienė 
Latvijos ūkininkų parlamento tarybos pirmininkas Juris Lazdinš 
Latvijos žemės ūkio organizacijų kooperacijos tarybos pirmininkas Edgars Treibergs 
Latvijos ūkininkų federacijos prezidentė Agita Hauka 
Latvijos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos prezidentas Indulis Jansons 
Estijos žemės ūkio ir prekybos rūmų pirmininkas Roomet Sõrmus 
Suomijos Centrinė žemės ūkio gamintojų ir miškų savininkų sąjungos prezidentas Juha Marttila 
 


